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ADRESARE  
CU PRIVIRE LA REMUNERAREA ȘI GARANȚIILE SOCIALE 

PREVĂZUTE ÎN CONDIȚIILE DECLARĂRII STĂRII DE URGENȚĂ 
 

Prin prezenta Congresul Autorităților Locale din Moldova vă aduce la cunoștință 
îngrijorările și incertitudinea care au apărut în cadrul administrației publice locale în legătură cu 
suspendarea procesul educațional din instituțiile publice și private, de educație timpurie, 
instituțiile de învățământ primar, secundar, profesional tehnic, superior, de învățământ special 
pe întreg teritoriul țării din data de 11 martie 2020, în conformitate cu Hotărârea nr.6/2020 a 
Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică și ulterior declararea stării de urgența pe 
teritoriul Republicii Moldova din data de 17 martie 2020, prin Hotărârea Parlamentului nr. 
55/2020 privind declararea stării de urgență. 

Potrivit Hotărârii Parlamentului nr. 55/2020, pe perioada stării de urgenţă Comisia pentru 
Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova va emite dispoziţii în vederea punerii în executare a 
mai multor măsuri, inclusiv: 

- introducerea regimului de carantină şi luarea altor măsuri sanitaro-antiepidemice 
obligatorii; 

- stabilirea unui regim special de lucru pentru toate entităţile. 
Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova a emis mai multe dispoziții: 

DISPOZIȚIA nr. 1 din 18 martie 2020, DISPOZIȚIA nr. 2 din 20 martie 2020, DISPOZIȚIA nr.3 din 23 
martie 2020, DISPOZIȚIA nr. 4 din 24 martie 2020, DISPOZIȚIA nr. 5 din 25 martie 2020. 

DISPOZIȚIA nr.3 din 23 martie 2020 a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii 
Moldova prevede, printre altele: 

Pct.4. Comisiile locale pentru situații excepționale, vor asigura, în decurs de 24 ore, 
revizuirea tuturor deciziilor/hotărîrilor aprobate din momentul declarării în Republica Moldova a 
stării de urgență, cu aducerea în concordanță a acestora cu dispozițiile Comisiei pentru Situații 
Excepționale a Republicii Moldova. 

Pct.5. Deciziile/hotărîrile, aprobate de Comisiile locale pentru situații excepționale, care vin 
în contradicție cu Hotărîrea Parlamentului nr.55/2020 privind declararea stării de urgență, cu 
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Hotărîrile Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică și cu Dispozițiile Comisiei pentru 
Situații Excepționale a Republicii Moldova, se abrogă în următoarea zi din momentul aprobării 
prezentei Dispoziții. 

Pct.31. Nerespectarea prevederilor/măsurilor stabilite de Comisia pentru Situații 
Excepționale a Republicii Moldova, constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei 
de tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate. 

Analizând Dispozițiile emise de Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova 
din momentul declarării stării de urgența pe teritoriul Republicii Moldova, observăm că 
autoritățile administrației publice locale sunt nu pot lua decizii și acționa în concordanță cu 
principiul autonomiei locale.  

Totodată evidențiem, că nu au fost emise acte și dispoziții în ceea ce privește garanțiile 
sociale ce sunt acordate angajaților pe durata stării de urgență. În aceste condiții,  autoritățile 
administrației publice locale nu cunosc modul în care trebuie să acționeze, astfel încât angajații 
din cadrul primăriilor și instituțiilor din subordine (educație timpurie, cultură etc. )să nu rămână 
fără mijloace de existență. Care din prevederile legislației muncii sunt aplicabile situației actuale 
și în ce cuantum de remunerație pot beneficia angajații respectivi. .  

 
În situația creată și în contextul celor menționate mai sus, Congresul Autorităților Locale 

din Moldova solicită, din numele autorităților administrației publice locale, răspuns poziția 
Guvernului privind:  

1. Care este regimul de lucru al APL I și APL în situație de urgență și cine î-l stabilește; 
2. Care sunt garanțiile sociale de care beneficiază angajații din cadrul APL/primărilor și care 

este cuantumul salariului de care ei urmează să beneficieze, în situația actuală de 
pandemie și stare de urgență;  

3. Care sunt garanțiile salariale pentru angajații instituțiilor educaționale 
preșcolare/timpurie e publice subordonate, prevăzute în cazul stării de urgenţă: modul 
de remunerarea a muncii/de plată a indemnizației pentru incapacitate temporară de 
muncă/de acordare a altor garanții sociale. 

4. Care sunt garanțiile salariale pentru angajații instituțiilor culturale din subordinea APL I și 
II, precum și cuantumul remunerației de care pot beneficia.  

5. Care sunt alte opțiuni pentru  APL I și APL II în vederea asigurării garanțiilor sociale 
menționate mai sus  

 

Va mulțumim anticipat, 

Cu respect, 
Viorel FURDUI 
Director Executiv al CALM 
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